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1e nld. [heeng.]: « 1 st. av. afhalen met de
werkdraad achter de st., 1 st. re. breien, vanaf
« herhalen.
2e nld. [terugg.]: alle st. av. breien.
De 1e en 2e nld. steeds herhalen.
Stekenproef: in tricotsteek: 32 st. en 45 nld./
toeren; in ribbelsteek: 30 st. en 60 nld./toeren =
10 x 10 cm.

Materiaal: Schachenmayr Regia 4-draads,
100 / 100 / 100 / 100 / 200 g electric blue nr.
06615;
Schachenmayr Regia 4-draads Color, 100 /
100 / 100 / 100 / 200 g neon ocean color nr. 07189.
Van Regia: 5 korte breinaalden zonder knop
nr. 2-2,5; bovendien 6 / 8 / 8 / 8 / 10 steken
houders voor het stilleggen van steken.
Tricotsteek: in heeng. nld. re., in terugg. nld.
av.; in toeren elke toer re. breien.
Ribbelsteek: in heeng. en terugg. nld. steeds
re. breien; in toeren steeds afwisselend 1 toer
re., 1 toer av. breien.
Motief hakwand: het motief met afgehaalde
st. in heen- en teruggaande nld. breien over
een even aantal steken.
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Maten:
Kinderen - M en L resp. ca. 17,5 cm en 20,5 cm
voetlengte.
Dames/heren - S, M en L resp. ca. 23,5 cm,
ca. 27 cm en ca. 29 cm voetlengte.
De gegevens voor de verschillende maten staan
achter elkaar - van klein naar groot - aangege
ven met een schuin streepje ertussen. Staat er
maar één getal, dan geldt dit voor alle maten.

WERKWIJZE
Verdeeld over 4 nld. zonder knop met electric
blue 48 / 56 / 64 / 72 / 80 st. opzetten. De toer
sluiten en voor de zoom van de schacht 8 toe
ren in tricotsteek breien. Dan voor de vouwlijn 1
toer av. breien.
Nu telkens over het aangegeven aantal st. in
heeng. en terugg. nld. de verticale bandjes breien.
Voor elk bandje telkens over 8 / 7 / 8 / 9 / 8 st.
ca. 13 / 15,5 / 15, 5 / 18 / 18 cm in ribbelsteek
breien, de overige st. liggen stil. De st. van het
bandje op een stekenhouder stilleggen en de
einddraad lang afknippen, zodat wanneer de
lengte later nog iets moet worden aangepast er
nog enkele nld. mee gebreid kunnen worden.
Dan met neon ocean color 5 / 6 / 6 / 7 / 7 hori
zontale banen breien. Voor elke baan 48 / 56 /
64 / 72 / 80 st. verdeeld over 4 nld. zonder knop
opzetten, de toer sluiten en 16 toeren in ribbel
steek breien [= ca. 2,5 cm]. Alle st. afkanten.
Nu de 1e baan tegen de vouwlijn van de zoom
leggen en dan de verticale bandjes om en om
over en onder de baan leggen. Bij de volgende
horizontale baan de verticale bandjes ver
sprongen verwerken, zodat het weefmotief ont
staat [zie ook foto]. Wanneer nodig de verticale
bandjes evt. nog iets verlengen door nog enke
le nld. te breien.
Aansluitend de stilgelegde st. gelijkmatig ver
delen over de 4 nld. zonder knop [= 12 / 14 / 16
/ 18 / 20 st. per nld.]. De toer sluiten en in tricot
steek verder werken.
Op ca. 14, 5 / 16, 5/ 17,5 / 21 / 21 cm hoogte,
gemeten vanaf de vouwlijn, de voet breien met
electric blue breien beginnend bij de hak.
De hak met hakwand en kapje in heeng. en
terugg. nld. alleen over de 24 / 28 / 32 / 36 / 40 st.
van de 1e en 4e nld. breien, de st. van de 2e en
3e nld. liggen stil.
Voor de hakwand in de laatste toer van de
schacht breien tot voor de st. van de 4e nld. en
dan verder over de st. van de 4e en 1e nld. het
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sluitende rand van de hak 13 / 15 / 17 / 19 / 21
st. breiend opnemen, de 24 / 28 / 32 / 36 / 40 st.
van de 2e en de 3e nld. re. breien, met een nieu
we nld. 13 / 15 / 17 / 19 / 21 st. breiend opnemen
uit de aansluitende rand van de hak en hierbij
de resterende 7 / 8 / 9 / 10 / 11 st. van deze toer
breien = elk 20 / 23 / 26 / 29 / 32 st. op de 1e en
4e nld. en elk 12 / 14 / 16 / 18 / 20 st. op de 2e
en 3e nld. en in totaal 64 / 74 / 84 / 94 / 104 st.
Verder tot aan het begin van de teen over alle
st. in tricotsteek breien. Hierbij voor de spie als
volgt minderen: in de volgende toer tot 3 st.
voor het einde van de 1e nld. breien, dan 2 st.
re. samenbreien en 1 st. re. breien, de st. van de
2e en 3e nld. breien, de 1e st. van de 4e nld. re.
breien en over de volgende 2 st. 1 overhaling
maken, dan de overige st. breien. Deze minde
ringen in elke 2e toer herhalen, totdat er op de 1e
en 4e nld. elk nog 12 / 14 / 16 / 18 / 20 st. staan
en er in totaal 48 / 56 / 64 / 72 / 80 st. zijn.
Op ca. 14 / 16,5 / 19 / 21,5 / 23 cm voetlengte de
teen in tricotsteek breien. Hierbij in de 1e toer
bij de 1e en de 3e nld. breien tot 3 st. voor het
einde en dan 2 st. re. samenbreien en 1 st. re.
breien; bij de 2e en 4e nld. telkens de 1e st. re.
breien en dan 1 overhaling maken, de overige
st. re. breien. Deze minderingen in elke 2e toer
6x / 6x / 7x / 8x / 9x en dan in elke toer nog 3x /
5x / 6x / 7x / 8x herhalen = 8 st. Een dubbele
draad door deze st. rijgen en ze vast bij elkaar
trekken of de st. aan elkaar mazen.
De 2e sok hetzelfde breien.
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motief voor de hakwand in heeng. en terugg.
nld. breien.
Na 24 / 28 / 32 / 36 / 40 nld. voor het kapje
verder verkorte nld. in tricotsteek breien.
1e nld. [heeng.]: 14 / 16 / 18 / 20 / 22 st. re. breien,
1 overhaling [= 1 st. re. afhalen, 1 st. re. breien
en de afgehaalde st. overhalen], 1 st. re. breien,
dan keren (de overige 7 / 9 / 11 / 13 / 15 st. van
de heeng. nld. worden niet gebreid).
2e nld. (terugg.): 1 st. av. afhalen met de
draad voor de st., 5 st. av., 2 st. av. samenbrei
en, 1 st. av., dan keren (de overige 7 / 9 / 11 / 13
/ 15 st. van de terugg. nld. worden niet gebreid).
3e nld.: 1 st. av. afhalen met de draad achter de
st., 6 st. re., 1 overhaling, 1 st. re., keren.
4e nld.: 1 st. av. afhalen met de draad voor de
st., 7 st. av., 2 st. av. samenbreien, 1 st. av., keren.
5e nld.: 1 st. av. afhalen met de draad achter de
st., dan re. breien tot 1 st. voor de stilgelegde
st., met deze st. en de 1e van de stilgelegde st. 1
overhaling maken, 1 st. re., keren.
6e nld.: 1 st. av. afhalen met de draad voor de
st., av. breien tot 1 st. voor de stilgelegde st.,
deze st. en de 1e van de stilgelegde st. av.
samenbreien, 1 st. av., keren.
De 5e en 6e nld. steeds herhalen, totdat alle
stilgelegde st. aan beide zijkanten opgebruikt
zijn, hierbij wordt in elke nld. na het keren 1 st.
meer gebreid. De voorlaatste nld. eindigt met 2
st. re. samenbreien en de laatste nld. met 2 st.
av. samenbreien = 14 / 16 / 18 / 20 / 22 st. Deze
st. gelijkmatig over de 2 nld. [1e en 4e nld.] ver
delen = 7 / 8 / 9 / 10 / 11 st. per nld.
Nu eerst de st. van de 4e nld. en dan de st. van
de 1e nld. re. breien en met deze nld. uit de aan

